
 
 

REFERAT FRA STYREMØTE I 12,5 KVM KLASSEKLUBB 
 
Tid:  20.01.2011 kl. 1900 
Sted:  Videomøte 
 
Til stede: Marius Maaseide 
  Christer Tønnessen 
  Asbjørn Østerholt 
  Kristian Haajem 
  Nils L. Skjong 
 
Forfall:  Nils Juell 
  Christian Axelsen 

Arnt Kamperud 
 
 
Sak 01.11  Innkalling og dagsorden 
 
Vedtak:  Enstemmig godkjent. 
 
 
Sak 02.11  Status diverse saker 
 
02a/11 Registrering Brønnøysund 

Alle papirer er klare og alle nødvendige signaturer fra medlemmer i Risør 
er på plass. Christer sender over dokumentene for signering i Ålesund 
omgående. 

 
Vedtak: Status tas til etterretning 
 
02b/11 Medlemsregister 

Marius sender over oversikt over betalte medlemmer for 2010 til Christer 
og Kristian som samordner listene for henholdsvis Risør og Ålesund. 
Christer gjør klar fakturering av medlemskontigent for 2011 og denne 
sendes ut så snart medlemsoversikten er klar. 

 
Vedtak: Status tas til etterretning 
 
 
02c/11 Nettsider / Sosiale medier 

Nettsidene til Klasseklubben er lite benyttet, og blir svært sjeldent 
oppdatert. De har også en forholdsvis høy og unødvendig driftskostnad, da 
der finnes en rekke mye rimeligere løsninger med samme funksjonalitet på 
markedet.  

 
På Facebook finnes der nå èn gruppe for miljøet i Risør og èn gruppe for 
miljøet i Ålesund. Det ble foreslått å slå sammen disse gruppene til 
Klasseklubben sin egen side på Facebook, for å skape enda bedre kontakt 
mellom de to miljøene. Når det gjelder nettsidene, så ønsker styret at disse 
skal kun ha en formell funksjon, med hensyn til info om styre, båtregister, 
vedtekter m.m. Facebook-sidene vil iverata den uformelle informasjonen 
og kommunikasjonen til medlemmer og andre interesserte. 

 
 



 
 

Vedtak:  De to facebook-gruppene miljøene i Risør og Ålesund slåes sammen til 
Klasseklubbens offisielle Facebook-side. Marius ser etter andre alternative 
løsninger for nettsidene til Klasseklubben i løpet av våren 2011. 

 
 
 
Sak 03.11  Innstilling av endelig forslag til endring av tekniske vedtekter 
 
Styret mottok Teknisk Komite sine siste innspill til endringer og gikk gjennom disse. 
Endelig forslag til endringer av tekniske vedtekter ligger ved med filnavn 
klassevedtekter_høring25012011.pdf 
 
Vedtak:  Foreliggende forslag til endring av tekniske vedtekter er styrets innstilling 

og sendes ut til høring så snart samtlige tekniske tegninger foreligger i 
månedsskiftet januar/februar 2011. 

 
 
 
Neste styremøte: Torsdag 17.02.2011 kl. 1900. 
 
Styremøtet ble hevet kl. 2115. 
 
 
 
_____________________ 
Marius Maaseide 
Ref 


